IN MEMORIAM

ACAD. IONEL VALENTIN VLAD
(1943–2017)
DESPĂRŢIREA DE PREŞEDINTELE
ACADEMIEI ROMÂNE *
Întristată familie, Înaltpreasfinţiile Voastre, stimaţi membri ai Academiei
Române, cunoscuţi şi prieteni, a sosit clipa despărţirii noastre de cel care a fost
Preşedintele Academiei Române, după o grea suferinţă pe care a îndurat-o cu mare
demnitate până în ultima zi.
Academicianul Ionel-Valentin Vlad, recunoscut în ţară şi în străinătate ca
specialist de înaltă clasă şi onorat cu titluri şi distincţii ştiinţifice, a fost şi un bun
organizator al activităţilor desfăşurate la nivelul Academiei Române, fiind ales
Vicepreşedinte, între anii 2010 şi 2014, şi Preşedinte din 8 aprilie 2014.
Academicianul Ionel-Valentin Vlad a înfiinţat Şcoala de Studii avansate a
Academiei Române şi a coordonat evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei.
A iniţiat şi a elaborat Strategia de cercetare a Academiei Române şi corelarea
ei cu Strategia Naţională pentru cercetare dezvoltare şi inovare în cadrul Programului
„Orizont 2020”.
*

Discursul academicianului Alexandru Surdu în cadrul ceremoniei solemne de omagiere a
Preşedintelui Academiei Române, academician Ionel Valentin Vlad.
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A iniţiat şi a coordonat Strategia de dezvoltare a României pentru următorii 20
de ani, antrenând la această activitate toate institutele de cercetări şi toate secţiile
Academiei Române: Rezultatul a fost elaborarea unei lucrări monumentale apreciată
de către conducerea statului român şi de către toate partidele politice.
A organizat aniversarea împlinii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei în
Aula Magna, la Atheneul Român, la Catedrala din Blaj, la Mitropolia Ardealului, la
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român,
ASTRA de la Sibiu, la Asociaţia Bogdan Dragoş şi a urmaşilor nobilimii Maramureşene, la Baia Mare şi la Sighetul Marmaţiei, la Universitatea „1 Decembrie” din
Alba Iulia şi la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş.
Chiar în ultima vreme a organizat o vizită la Roma cu membrii Biroului de
Prezidiu al Academiei Române, unde s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Papa Francisc,
perfectând alegerea Sa ca membru de onoare al Academiei Române.
A fost un bun creştin şi un mare patriot, care a participat la toate manifestările
naţionale de Suflet Românesc şi la toate marile sărbători creştine
În dreptul Inimii Sale, care a bătut întotdeauna pentru Naţia Română, au stat
crucea voievodală maramureşeană şi crucea şaguniană, acordată de către dr.
Laurenţiu Streza, arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, membru de
onoare al Academiei Române.
Academicianul Ionel Valentin Vlad a fost distins cu Ordinul Naţional
„Serviciul Credincios” şi Ordinul Naţional „Steaua României”.
A fost un regalist convins şi, în ciuda sănătăţii precare, a participat la
Ceremoniile funerare de la Sinaia ale Regelui Mihai I al României, aducându-i şi cu
această ocazie cinstirea cuvenită.
Membrii familiei Sale, soţia, fiica şi ginerele au fost alături de Academicianul
Ionel Valentin Vlad până în ultimele clipe ale vieţii sale. I-au dăruit afecţiunea prin
care a înfruntat suferinţa şi marea bucurie a vieţii Sale, nepoţelul pentru care a insistat
să poarte prenumele de Vladimir, după spiţa nobiliară a familiilor Vlad şi Timiş de
Marmaţia şi totodată în amintirea Monseniorului Vladimir Ghica, prinţ, diplomat şi
scriitor, preot catolic român martir, beatificat de Biserica Catolică în anul 2013.
Ne despărţim astăzi de Preşedinele Academiei Române, de Academicianul
Ionel Valentin Vlad şi, în numele Conducerii Academiei Române, al Prezidiului şi al
Biroului de Prezidiu al Academiei Române îi aducem un pios omagiu.
Ce inimă a încetat să bată, ce suflet a încetat să simtă, mereu în slujba naţiei
române, cum obişnuia s-o spună, mereu pentru Academia Română, până în ultima
clipă a vieţii, ceea ce înseamnă pentru totdeauna.
Dumnezeu să-l ierte!
Acad. Alexandru Surdu

